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بناء املراكز املالية مع الضغط على 
السهم لتجميعه بأقل االسعار املمكنة، 
فمعروف ان هذه الفترة من كل عام 
يشهد فيها السهم عمليات جتميع 
البنك  ــات  ــى توزيع للحصول عل
ــوقي  باالضافة الى حتقيق عائد س
يتوقع اال يقل عن ١٠٪ حتى موعد 
ــة العمومية للبنك  ــاد اجلمعي انعق
ــادة في اواخر  والتي تعقد في الع
شهر ابريل من كل عام، فكثير من 
ــراء  الودائع يقومون بش اصحاب 
السهم في هذا التوقيت خاصة ان 
ــد الثابت يعتبر متواضعا جدا  العائ
ــر الذي يحفز اصحاب الودائع  األم
على شراء اسهم الشركات القادرة 
على توزيع ارباح خاصة بعض البنوك 
في مقدمتها سهم البنك الوطني الذي 
يتوقع ان تشهد ارباحه في عام ٢٠١١ 
نقلة نوعية قياسا باألرباح املتوقعة 
لعام ٢٠١٠ والتي يتوقع ان تتجاوز 
مستوى الـ ٣٠٠ مليون دينار، ففي 
ظل تأكيد احلكومة على ان البنوك 
ستكون العبا اساسيا في عمليات 
متويل مشاريع التنمية والتي يتوقع 
ــهد نقلة في العام ٢٠١١ فإن  ان تش
ــك الوطني مبا لديه من قدرات  البن
كبيرة على التمويل، فإنه يتوقع ان 
ــد من مجمل  يحظى بنصيب االس
متويل مشاريع التنمية االمر الذي 
سينعكس بشكل كبير على مجمل 
ارباحه املستقبلية، باالضافة الى النمو 
الواضح في ارباح وحداته اخلارجية 
املتواجدة في اسواق تتمتع مبعدالت 
منو كبيرة سواء في مصر او تركيا 

او قطر.
  االستثمارات..  

   انخفاض

  احتلت شـــركة االستثمارات 
الوطنية املركز الثالث من حيث 
القيمة، اذ مت تداول ٢١٫٧ مليون 
سهم نفذت من خالل ٧٨٤ صفقة 
قيمتها ١٠٫٤ ماليني دينار وانخفض 

سهمها ١٥ فلسا.
  اتسمت حركة التداول على سهم 
الوطنية االسبوع  االستثمارات 
املاضي بالتذبذب السعري، ففي 
بداية تعامالت االســـبوع ارتفع 
الســـهم من ٥٠٠ الى ٥١٠ فلوس، 
اال انه ســـرعان ما شهد هبوطا 
ملحوظا ملســـتوى ٤٥٥ فلســـا 
متأثرا باعالن شركة االتصاالت 
االماراتية انها ملتزمة بشراء ٤٦٪ 
من اسهم زين، وجاء ذلك بعد ان 
انتشـــرت معلومات غير مؤكدة 
نهاية االســـبوع قبل املاضي عن 
ان اتصاالت مستعدة لشراء ٤٠٪ 

 زين.. 

  ضعف

  تصدرت شركة زين النشاط 
من حيث القيمة، اذ مت تداول ١٩٫٩ 
مليون سهم نفذت من خالل ٦٠٣ 
صفقات قيمتها ٣٠٫٣ مليون دينار، 

وارتفع سهمها ٢٠ فلسا.
  اتسمت حركة التداول على سهم 
زين االسبوع املاضي بالضعف 
النسبي، حيث تراجعت نسبة ٥٠٪ 
مقارنة باألسبوع قبل املاضي اال ان 
سعر السهم سجل ارتفاعا محدودا 
بنســـبة ١٫٣٪ وجـــاء ذلك بفعل 
ضغوط عمليـــات التجميع على 
السهم بأقل األسعار املمكنة ألهداف 
بعضها استثماري والبعض اآلخر 
للدخول في صفقة بيع ٤٦٪ ففي 
جانب الشـــق االستثماري، فإنه 
يتوقع اال تقل توزيعات الشركة 
لعام ٢٠١٠ عن ١٧٠ فلسا خاصة ان 
االرباح الصافية املتوقعة للشركة 
عن عام ٢٠١٠ ستكون بحدود مليار 
و٥٠ مليون دينار، لذلك فإن هناك 
محافظ ماليـــة وصناديق تقوم 
بشراء السهم باألسعار احلالية 
لقناعتها بجدوى االستثمار في 
الفرص  نـــدرة  الســـهم في ظل 
االستثمارية األخرى، باإلضافة الى 
قدرة الشركة على حتقيق منو في 

ارباحها التشغيلية املستقبلية.
  أما علـــى مســـتوى جتميع 
السهم للدخول في صفقة زين، 
فإن هناك محافظ مالية وبعض 
كبار املستثمرين يقومون بعمليات 
جتميع السهم ايضا للدخول ضمن 
الصفقة التي يبقى على امتامها 
٣ أسابيع فقط وهو ما يجعل من 
هذه الفتـــرة محملة بزخم قوي 
حول تطـــورات الصفقة خاصة 
بعد ان صـــدر حكم من احملكمة 
برفـــض الدعـــوى املرفوعة من 
شـــركة الفوارس لوقف عمليات 
الفحـــص النافـــي للجهالة يوم 

االربعاء املاضي.
  الوطني..  

   ارتفاع

ــت الوطني في  ــاء بنك الكوي   ج
ــن حيث القيمة، اذ  املركز الثاني م
مت تداول ١٠٫٢ ماليني سهم نفذت من 
خالل ٣١٢ صفقة قيمتها ١٣٫٦ مليون 

دينار، وارتفع سهمه ٢٠ فلسا.
  على الرغم من التداوالت الضعيفة 
على سهم البنك الوطني إال أن هذه 
ــيطرت عليها عمليات  التداوالت س

على السهمني بأقل االسعار املمكنة 
وقد تستمر عمليات التجميع بأقل 
األسعار خالل االسبوع القادم، وذلك 
ــن الصناديق واحملافظ  حتى تتمك
من رفع قيمة السهم خالل مراحل 
ــع األول من العام  التداول في الرب
ــدث بقطاع البنوك  احلالي كما يح
بشكل خاص في بداية الربع األول 

من كل عام.
  أجيليتي..  

   ارتفاع

  جاءت شركة اجيليتي في املركز 
الســـابع من حيث القيمة، إذ مت 
تداول ٨٫٦ ماليني سهم نفذت من 
خالل ٣٤٣ صفقة قيمتها ٤٫٤ ماليني 

دينار، وارتفع سهمها ٢٠ فلسا.
التداوالت  الرغم مـــن    وعلى 
املتواضعـــة لســـهم «اجيليتي» 
االســـبوع املاضي اال ان احلركة 
السعرية للسهم اتسمت بالتذبذب 
الواضـــح، ففي بدايـــة تعامالت 
السهم انخفاضا  االسبوع، شهد 
من ٥١٠ فلوس إلى ٤٩٥ فلسا اال 
انه مع عودة الصعود التدريجي 
للســـوق، ارتفع الســـهم بشكل 
تدريجي ايضا ليغلق على ٥٣٠ 
فلسا مرتفعا بنسبة ٣٫٩٪ مقارنة 
باالســـبوع قبل املاضي، ورغم 
انخفاض ارباح الشركة في التسعة 
اشـــهر من العام احلالي بنسبة 
٥٠٪ مقارنة بالفترة نفســـها من 
العام املاضي اال ان السعر السوقي 
احلالي للســـهم يعتبر مناســـبا 
قياسا بأرباح الشركة في التسعة 
اشهر من العام احلالي خاصة انها 

في السهم الذي يعد ارخص اسهم 
البنوك، باالضافة الى انه يتوقع 
ان يحقق ارباحا جيدة في الربع 
االخير من العام احلالي، وان كان 
هناك سيناريو آخر قائم على ان 
يغلق السهم في نهاية العام على 
او  مستويات اســـعاره احلالية 
يحقق مكاســـب محدودة خاصة 
انه وفق اسعار السهم في نهاية 
العام املاضي واالسعار احلالية، 
يتبني أنها شهدت قفزة كبيرة، اال 
انه ميكن التأكيد على ان السعر 
احلالي للسهم يعتبر فرصة جيدة 
لبناء مراكز مالية آلجال متوسطة 
وبعيدة املدى، خاصة انه اسس 
بقوة ولفترة طويلة نســـبيا من 

الوقت على اسعاره احلالية.
  بيتك..  

   استقرار

ــت التمويل الكويتي في    جاء بي
املركز السادس من حيث القيمة، اذ 
مت تداول ٤ ماليني سهم نفذت من 
خالل ٢٢١ صفقة قيمتها ٤٫٨ ماليني 

دينار وظل سهمه ثابتا.
  اتسمت حركة التداول على سهم 
بيتك االسبوع املاضي بالضعف مع 
استقرار سعره السوقي على دينار 
ــا إال أن طبيعة التداول  و١٨٠ فلس
غلبت عليها عمليات التجميع من قبل 
احملافظ والصناديق االستثمارية. 
فرغم حتسن النتائج املالية لقطاع 
ــهر إال أنه  ــعة أش البنوك في التس
القادرين  يظل «بيتك» و«الوطني» 
على توزيع أرباح، لذلك فإن هناك 
ــاء مراكز مالية  توجها واضحا لبن

ابرز العوامل التي وراء صعود السهم 
والتي اشرنا اليها في تقارير سابقة 
التوزيعات التي اعلنت عنها الشركة 
والبالغة ٥٪ نقدا و٥٪ منحة والناجتة 
من االرباح التشغيلية التي حققتها 
الشركة في ظل ندرة هذه االرباح من 
جانب الشركات االخرى، فالشركات 
القادرة على حتقيق ارباح تشغيلية 
ــتمرار في النمو  وقدرة على االس
اصبحت محدودة جدا، بل ان هذه 
احملدودية ستستمر لثالث سنوات 
مقبلة، كما ان من ابرز العوامل التي 
تساهم في صعود السهم استحواذ 
بيتك على ٥٣٫٦٪ من اجمالي اسهم 
الشركات ومؤسسة اخلطوط الكويتية 
على ١١٫٤٪، االمر الذي يجعل السهم 

نادرا في السوق.
  الدولي..  

   استقرار

الدولي في  الكويت    جاء بنك 
املركز اخلامس من حيث القيمة، اذ 
مت تداول ١٥٫١ مليون سهم نفذت من 
خالل ٢٩٣ صفقة قيمتها ٥ ماليني 

دينار وظل سهمه ثابتا.
  اتســـمت حركة التداول على 
سهم البنك الدولي بالضعف مع 
تذبذب محدود في سعر السهم ما 
بني ٣٢٥ و٣٣٥ فلسا، حيث يشهد 
السهم عمليات جتميع على هذه 
االســـعار، وباعتبار ان االسبوع 
العام  املقبل االخير في تداوالت 
احلالـــي فإنه يتوقع ان يشـــهد 
السهم ارتفاعا في سعره من قبل 
بعض املالك االساسيني واحملافظ 
املالية والصناديق التي تستثمر 

من زين، وقد اوجد ذلك ردود فعل 
متباينة لدى اوســـاط املتداولني 
وصلت الى حد التشكيك في امتام 
الصفقة، لكـــن تأكيد االتصاالت 
االماراتية على التزامها بشـــراء 
٤٦٪ من زين بدد هذه الشكوك، 
االمر الذي ادى الى استعادة سهم 
االستثمارات الوطنية حيويته مرة 
اخرى ليغلق في نهاية تعامالت 
االسبوع على ســـعر ٤٨٥ فلسا 
مسجال تراجعا بنسبة ٣٪ مقارنة 
باالسبوع قبل املاضي، ويأتي التأثر 
الواضح لسهم االستثمارات نتيجة 
االرباح الضخمة التي ستحققها 
من امتام الصفقة والتي تتراوح 

بني ٨٠ و٩٥ مليون دينار.
  االفكو..   

  صعود

  احتلت شركة االفكو املركز الرابع 
ــة، اذ مت تداول ٢٥  من حيث القيم
ــهم نفذت من خالل ٤٦٧  مليون س
ــا ٦٫٥ ماليني دينار  ــة قيمته صفق

وارتفع سهمها ٢٠ فلسا.
  حافظت شركة االفكو لالسبوع 
ــى التوالي على ان تكون  الثالث عل
ضمن الشركات العشر االكثر نشاطا، 
بل ان السهم شهد االسبوع املاضي 
نشاطا ملحوظا في تداوالته وارتفاعا 
في سعره، وهذا يعود الى سيطرة 
ــهم اكثر  ــرائية على الس القوة الش
من عمليات البيع، االمر الذي ادى 
الرتفاع سعره بنسبة ٧٫٨٪ مقارنة 
باالسبوع قبل املاضي، حيث ارتفع 
السهم من ٢٥٥ فلسا الى ٢٧٥ فلسا 
مع توقعات ان يواصل االرتفاع، ومن 

ماليني دينار، وارتفع سهمها 
٣٠ فلسا.

  دخلت شركة ياكو الطبية 
ضمن الشركات العشر األكثر 
نشاطا االسبوع املاضي ألول 
مرة منذ بداية النصف الثاني 
من العام احلالي، وذلك بفضل 
القوة الشـــرائية التي شهدها 
الســـهم لتصعيـــده من أجل 
حتسني امليزانية السنوية لكبار 
املالك لقرب نهاية العام احلالي. 
فقد ارتفع السهم من ٢٩٥ فلسا 
إلى ٣٢٥ فلسا مسجال ارتفاعا 
بنســـبة ١٠٫٢٪. وقـــد حققت 
الشركة ارباحا في التسعة اشهر 
تقدر بنحو ٣٫١ ماليني دينار ما 
يعادل ١٨٫٨ فلسا للسهم والتي 
ُتعـــد أرباحا اكثـــر من جيدة 
خاصة انها ارباح تشـــغيلية. 
وتعطي هذه االرباح مؤشرات 
على أن الشركة ستوزع ارباحا 
عن عام ٢٠١٠ االمر الذي يجعلها 
مرشحة ملزيد من االرتفاع في 
ظل ندرة الشركات القادرة على 
توزيع ارباح وسعي االوساط 
االســـتثمارية لالستثمار في 
الشركات القادرة على حتقيق 
العائد  عائد جار افضل مـــن 
الودائع والذي  الثابت علـــى 
ُيعد متواضعـــا جدا، وبحكم 
امللكية األساسية لبيت التمويل 
الكويتـــي البالغة ١٥٫٥٪، فإن 
األداء اجليـــد لشـــركة ياكو 
سينعكس بشكل إيجابي على 

ميزانية «بيتك».
  برقان..   

  استقرار

ــي املركز  ــاء بنك برقان ف   ج
ــر من حيث القيمة، إذ مت  العاش
تداول ٧٫٧ ماليني سهم نفذت من 
ــالل ١٣٦ صفقة قيمتها اربعة  خ
ماليني دينار، وظل سهمه ثابتا.

  حافظ سهم بنك برقان على 
سعره ثابتا دون تغير ليغلق على 
نفس مستوى سعر نهاية االسبوع 
قبل املاضي البالغ ٥٤٠ فلسا، و 
ان كان السهم شهد خالل تداوالت 
االسبوع تذبذبا سعريا ما بني ٥٢٠ 
و٥٤٠ فلسا. ويتوقع ان يحقق 
السهم بعض املكاسب السوقية 
االسبوع اجلاري. وقد تكبد البنك 
خسائر في التسعة اشهر من العام 
احلالي تقدر بنحو ٣ ماليني دينار 
اال انه يتوقع ان يتمكن البنك من 
حتقيق ارباح في الربع االخير من 

العام احلالي. 

ان  ارباحا تشغيلية، كما  تعتبر 
الشركة قادرة على حتقيق منو في 
ارباحها التشغيلية خاصة في ظل 
استراتيجيتها اجلديدة القائمة على 
توسيع نطاق عملياتها اللوجستية 
على دول اخلليج لالستفادة من 
حجم االنفاق الضخم على املشاريع 
التنموية التي تصل قيمتها إلى 
نحو تريليـــون دوالر على مدى 
١٠ اعوام، ورغم قناعة االوساط 
االستثمارية من افراد وصناديق 
ومحافظ مالية بقدرة الشركة على 
حتقيق منو في ارباحها التشغيلية 
املستقبلية وجدوى االستثمار في 
السهم اال ان هناك مخاوف من اال 
توزع الشركة ارباحا عن عام ٢٠١٠ 
خاصـــة انها لم توزع ارباحا في 
العامني املاضيني، واحتماالت عدم 
ارباح اكبر كون الشركة  توزيع 

تواجه قضايا في اميركا.
  المباني..  

   استقرار

  جاءت شركة املباني في املركز  
الثامن من حيث القيمة، إذ مت تداول 
ــهم نفذت من خالل  ٥٫١ ماليني س
٢١٨ صفقة قيمتها ٤٫٢ ماليني دينار، 

وظل سهمها ثابتا.
ــداوالت  الت ــة  ــمت حرك   اتس
املتواضعة لسهم املباني االسبوع 
ــعري، فقد  بالتذبذب الس املاضي 
ــهم في بداية تعامالت  ــهد الس ش
االسبوع انخفاضا من ٥٣٠ فلسا 
الى ٥١٠ فلوس ولكنه عاد لالرتفاع 
التدريجي ليصل الى ٥٥٠ فلسا إال 
ان عمليات البيع جلني األرباح ادت 
لتراجعه إلى ٥٣٠ فلسا مرة أخرى 
ليغلق على نفس مستوى االسبوع 
قبل املاضي البالغ ٥٣٠ فلسا. وتُعد 
شركة املباني من أفضل الشركات 
العقارية التي متتلك أفضل االصول 
ــا جعلها ال تتأثر  ــدرة للدخل م امل
بتداعيات االزمة العاملية كما حدث 
على الشركات العقارية األخرى التي 
تأثرت بشدة باألزمة نتيجة ضعف 
اصولها واعتمادها بشكل رئيسي 
على املضاربات باألسهم اكثر من 
ــاطها األساسي  اعتمادها على نش

القائم على العقار.
  ياكو..   

  صعود

  احتلت شــــركة ياكو الطبية 
املركز التاسع من حيث القيمة، إذ 
مت تداول ١٣٫٣ مليون سهم نفذت 
من خالل ٢٢٧ صفقة قيمتها ٤٫٢ 

 إقفاالت محدودة متوقعة والبورصة مقبلة على أصعب ٣ أسابيع
  القتراب موعد إتمام صفقة «زين ـ اتصاالت»

 ٢٣٠٫٥ مليون دينار المكاسب السوقية األسبوع الماضي وارتفاع المؤشر السعري ٠٫٤٪ والوزني ٠٫٥٪

 هشام أبوشادي
  على الرغم من االنخفاض الواضح في معدل السيولة املالية لسوق الكويت لألوراق 
املالية األسبوع املاضي بنسبة ٢٢٫٣٪ مقارنة باألسبوع قبل املاضي إال ان مؤشري 
السوق سجال ارتفاعا وان كان محدودا، جاء نتيجة حترك بعض املجاميع االستثمارية 
لتصعيد أسهم بعض الشركات لتجميل ميزانياتها رغم ان هذه احملاوالت لن تصلح 
ما أفسده الدهر نتيجة اخلسائر املتوقعة ملعظم الشركات في نهاية العام احلالي، 
ولكن هذا لن مينع من اسـتمرار بعض املجاميع من تصعيد أسهم شركاتها خالل 
جلسات تداول األسبوع اجلاري الذي ُيعد األخير من تداوالت العام احلالي خاصة 
أسهم الشركات القيادية والشـركات األساسية لدى املجاميع الكبيرة ولكن لن 
يكون بوتيرة مرتفعة خاصة في ظل ضعف السـيولة املالية لدى أغلب املجاميع 
االستثمارية مقابل االلتزامات املالية الضخمة التي تشكل صعوبة كبيرة في قدرة 
الشـركات على الوفاء بها، ومن أهم األسـباب التي أدت لتراجع السيولة املالية 
ضعف القوة الشـرائية على أسهم الشركات القيادية بشـكل عام و«زين» بشكل 
خاص رغم استمرار صفقة «زينـ  اتصاالت» في حتديد اجتاهات السوق، حيث متثل 

األسابيع الثالثة املقبلة فترة عصيبة للسوق القتراب املوعد احملدد في منتصف 
يناير املقبل لإلعالن عن امتام الصفقة.

  فعلى مستوى املؤشرات العامة للسـوق، فقد ارتفع املؤشر السعري مبقدار 
٢٨٫٧ نقطة ليغلق على ٦٨٨١٫٩ نقطة بارتفاع نسبته ٠٫٤٪ مقارنة باألسبوع قبل 
املاضي لتصل خسائر املؤشر منذ بداية العام الى ١٢٣٫٤ نقطة بانخفاض نسبته 
١٫٨٪ وحتى يصل املؤشر السعري ملسـتوى إغالق عام ٢٠٠٩ البالغ ٧٠٠٥٫٣ 
نقاط فالبد ان يحقق ارتفاعا مبقدار ١٢٣٫٤ نقطة خالل جلسات التداول اخلمس 

في األسبوع اجلاري.
  وحقق املؤشر الوزني ارتفاعا مبقدار ٢٫٥ نقطة ليغلق على ٤٨٠ نقطة بارتفاع 
نسبته ٠٫٥٪ مقارنة باألسبوع قبل املاضي لتصل مكاسبه منذ بداية العام الى ٩٤٫٣ 

نقطة بارتفاع نسبته ٢٤٫٤٪.
  وسجلت القيمة السوقية مكاسب محدودة قدرها ٢٣٠٫٥ مليون دينار لتصل 
القيمة السوقية اإلجمالية الى ٣٦ مليارا و٨ ماليني دينار بارتفاع نسبته ٠٫٦٪ مقارنة 
باألسـبوع قبل املاضي لتصل املكاسب السـوقية منذ بداية العام الى ٥ مليارات 

و٥٨٤ مليون دينار بارتفاع نسبته ١٨٫٤٪.
  وقد تباينت املتغيرات الثالثة بني الصعود والهبوط فقد ارتفعت كمية األسهم 
املتداولة بنسبة ٥٫٧٪ والصفقات بنسبة ١٫١٪ نتيجة استحواذ األسهم الرخيصة 
على نشاط السوق، فيما تراجعت قيمة التداول بنسبة ٢٢٫٣٪ نتيجة ضعف القوة 

الشرائية على أسهم الشركات القيادية.
  ميثل األسـبوع اجلاري األخير من تداوالت العام احلالي الذي سـيطرت على 
حركته صفقات زين سواء «زين ـ أفريقيا» أو «زين ـ اتصاالت» واألخيرة ستظل مستمرة 
في حتديد اجتاهات السوق حتى منتصف شهر يناير املقبل، بل ان اثارها ستستمر 
بعد هذا املوعد سواء بشكل إيجابي في حال إمتامها كما هو متوقع أو بشكل سلبي 
في حال عدم امتامها لذلك فإن الفوائد احملققة إلمتام هذه الصفقة ستظهر على 
النتائج املالية للشركات املرتبطة بالصفقة في الربع األول من العام القادم بشكل 

خاص وعلى السوق بشكل عام.
  فخالل االسبوع اجلاري يتوقع حدوث بعض عمليات التصعيد على اسهم اغلب 
املجاميع االستثمارية وبعض االسهم القيادية خاصة من قبل الصناديق واحملافظ 

املالية على اسـهم الشركات التي متثل هذه اسهم مراكز مالية اساسية فيها مع 
االخذ في عني االعتبار عدم اعطاء اصحاب االجتاهات املضاربية فرصة لالستفادة 
من عمليات التصعيد خاصة أنها لن تؤثر بشكل قوي على ميزانيات الشركات خاصة 
ان هناك الكثير من الشركات اسعارها السوقية اقل من قيمها االسمية بنسب تتراوح 
بني ٥٠ و٨٠٪ حيث من الضروري ان تسارع ادارة البورصة الى اخراج هذه االسهم 
من السوق وجعلها ضمن سوق آخر خارج املؤشر اجلديد قبل بدء العمل به الى ان 

تعدل هذه الشركات من أوضاعها املالية والتي حتتاج الى ٣ سنوات على األقل.
  ومن الضروري استغالل االسعار احلالية ألسهم الشركات القيادية والقادرة على 
حتقيق منو في ارباحها التشـغيلية خاصة البنوك لالستثمار فيها آلجال متوسطة 
وطويلة املدى، ففي ظل االنخفاض الواضح للعائد الثابت على الودائع مقابل العائد 
اجلاري واملتوقع على الشركات القادرة على توزيع ارباح، فهذه الشركات عائدها 
اجلـاري لن يقل عن ٦ الى ٧٪ مقابل العائد الثابـت الذي ال يزيد على ١٫٥٪ فضال 
عن عائد السـوق الذي يتوقع اال يقل عن ١٠ الى ١٥٪ خاصة على اسـهم البنوك 

خالل العام املقبل.
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 ضرورة ارتفاع المؤشـر السـعري ١٢٣٫٤ نقطة األسبوع الجاري ليصل لمسـتوى إغالقات نهاية ٢٠٠٩

 انخفـاض العائـد الثابـت يجعـل األسـهم التشـغيلية خاصـة البنـوك فرصة للشـراء االسـتثماري

 1 

 تحليل شركة االستثمارات الوطنية لنشاط سوق الكويت لألوراق المالية 
 التغير  مؤشرات التداول خالل الفترة من  البيان 
 ٪  (+ أو -)  ١٢ حتى ١٦ ديسمبر  ١٩ حتى ٢٣ ديسمبر  مؤشر 

 ٠٫٤  ٢١٫٦  ٥٫٤١٦٫٣  ٥٫٤٣٧٫٩  مؤشر NIC٥٠ (نقطة) 
 ٠٫٤  ٢٨٫٧  ٦٫٨٥٣٫٢  ٦٫٨٨١٫٩  السوق السعري (نقطة) 
 ٠٫٥  ٢٫٥  ٤٧٧٫٥  ٤٨٠٫٠  السوق الوزني (نقطة) 

 ٥٫٧  ٤٦٫٦٤٠٫٠٠٠  ٨١٦٫٠٨٠٫٠٠٠  ٨٦٢٫٧٢٠٫٠٠٠  كمية االسهم املتداولة بالسوق (سهم) 
 ١٫١  ١٥٧  ١٤٫٧٢٠  ١٤٫٨٧٧  عدد الصفقات املتداولة بالسوق (صفقة) 

 -٢٢٫٣  -٤٣٫٩٧٠٫٣٤٥  ١٩٧٫٦١٦٫٣٠٠  ١٥٣٫٦٤٥٫٩٥٥  قيمة االسهم املتداولة بالسوق (د.ك) 
 ٥٫٧  ٩٫٣٢٨٫٠٠٠  ١٦٣٫٢١٦٫٠٠٠  ١٧٢٫٥٤٤٫٠٠٠  املعدل اليومي لكمية االسهم املتداولة (سهم/يوم) 

 ١٫١  ٣١  ٢٫٩٤٤  ٢٫٩٧٥  املعدل اليومي لعدد الصفقات (صفقة/يوم) 
 -٢٢٫٣  -٨٫٧٩٤٫٠٦٩  ٣٩٫٥٢٣٫٢٦٠  ٣٠٫٧٢٩٫١٩١  املعدل اليومي لقيمة االسهم املتداولة (د.ك/يوم) 

 ٤٣٩٫٠  ٦٥٩٫٧٢٥  ١٥٠٫٢٧٥  ٨١٠٫٠٠٠  كمية االسهم املتداولة بالسوق اآلجل (سهم) 
 ١٣٠٫٠  ١٣  ١٠  ٢٣  عدد الصفقات املتداولة بالسوق اآلجل (صفقة) 

 ٤٣٫٤  ١٣٦٫٨٥٥  ٣١٥٫٦٣٨  ٤٥٢٫٤٩٢  قيمة االسهم املتداولة بالسوق اآلجل (د.ك) 
 ٠٫٦  ٢٣٠٫٥٥٣٫٥٧٢  ٣٥٫٧٧٧٫٨٩٣٫٥٤٤  ٣٦٫٠٠٨٫٤٤٧٫١١٦  القيمة السوقية للشركات املدرجة بالسوق (د.ك) 

 ٠  ٠  ٥  ٥  عدد أيام التداول (يوم) 


